
ECONOMISCHE NALEZINGEN EN BERICHTEN, 

- -  De Duitsche regeering en bet b i m e t a l l i s m e .  In de jongste 
zitting van den Duitschen Ri~l~sdag is op hot einde der beraad- 
slagingen~ den 7den Februari ll.~ de muntquaestie weder aan 
de orde gekomon. Door eenige leden werd de volgende merle 
voorgesteld : ,Aan de verbonden Regeeringen veer to stellen~ hunne 
bereidwilligheid uit te spreken tot eene gezamenlijke handeling 
met Engeland~ zoo dit Rijk her initiatief zou nemen tot herstelling 
,~an her Zilver als muntmetaa]." 

lqa een kerr debat~ waaraan zoowel van de zijde der Regeering 
als door de voornaamste woordvoerders der bimetallisten en anti- 
bimetallisten werd deelgenomen, is de merle weder ingetrokken. 
Zoowel in Duitsehland zelf als in Engeland heeft de anti-bimetal- 
listische pers ~ hebben ten minste verschillende der bekende organen 
van deze~ die er steeds op uit zijn om eene voorstelling van zaken 
te geven zooals zij die gaarne zouden zien, niet nagelaten hierop 
te wi~zen als een nederlaag veer her bimetallisme. 

l~aar her voorkomt~ ten onreehte. 
Ziehier de hoofdzakelijke inhoud van bet slot der door den 

Staatssecretaris yon Maltzahn gehouden redevoering: 
,Bij alle partijen in Duitsehland bestaat eenstcmmigheid, dat 

her niet mogelijk geweest ware veer Duitschland alleen aan d6 
wensehen der bimetallisten te voldoen, zonder onzen munttoestand 
in gevaar te brengen; alleen b~] behandeling van her vraagstuk 
in overleg met andere Staten zal her in overweging genomen kunnen 
worden. Her vraagstuk kan niet overwogen worden, tenzij door 
het optreden van andere Staten de waarborg wordt gegeven~dat~ 
indien her komt tot eene beslissing ten voordeele van her zilver, 
de nakoming van dit besluit ook inderdaad door de gezamenlijke 
kultuur-staten mogelijk wordt gemaakt en er veer de uitvoering der 
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t e nemen maatregelen zekerheid besta. De uitslag der ZUver-enqu6te 
in Engeland geeft ons geen aanleiding bet tot heden toe ingenomen 
standpmlt te ver|aten. Deze enquire heeft zonder twijfel reel bij- 
gedragen om lieht te doen opgaan over het vraagstuk en dit zal 
hog meet 't geval zijn, wanneer reeht velen den belangrijkon 
inhoud der lijvige deelen ; die her enquire-versing bevatten ~ tot een 
onderwerp van studie maken. Voornamel!jk tot opheldering van 
her status eausae et eontroversiae is door die enquire reel bijge- 
braeht. ~[aar Duitsehland moet thans afwachten, of op grond van 
de verkregen uitkomst de Engelsche Regeering een verderen stap 
doer. Her is niet mogelijk o m t e  verklaren, als in de tootle wordt 
voorgesteld, dat indien Engeland her initiatief neernt tot herstel 
van her zilver als rnuntmetaal, w!j ons dadelijk zullen aansluiten; 
maar indien van de zijde der Engelsche regeering een besluit 
betreffende deze aangelegenheid van ons wordt gewenseht~ dan 
zal van Duitsehe zijde dat verlangen niet op verzet stuiten." 

Er is in deze afwijzing van regeeringszijde van de motie der 
bimetallisten waarlijk niets war ann hunne tegenstanders reden 
kan geven tot juiehen. Andermaal is gebleken dat de Regeering 
eene atwaehtende houding iuneeult~ zoolang niet door Engeland 
voorstellen worden gedaan. ~/Iaar hierin is niets war bevreemding 
kan wekken of war aan de samenwerking van Duitsehland moet 
doen twUfelen indien Engeland die zou vragen. Veeleer heeft de 
Regeering zieh zoo stellig mogelijk uitgelaten als zij voorshands 
bet kan doen, dat indien Engeland eene munteonferentie voorstelt, 
Duitsehland zieh daaraan niet zal onttrekken en volstrekt niet a 
priori eene bimetallieke eonventie verwerpt, doeh de toetreding 
tot deze afhankelijk zou maken van de bijzondere voorwaardenen 
van de waarborgen voor haar voortbestaan. En niets is redelijker 
en billijker dan dit. 

--Landverhuifing in 1888. Hoewel lets minder dan in her 
vorige jaar is her aanta| landvorhuizers dat in 1888 over de 
Nederlandsche havens (Amsterdam en Rotterdam) vertrok, weder 
zeer aanzienlijk geweest. 

Over Amsterdam vertrokken 8528 personen, 4927 mannen, 
1870 vrouwen, 1731 kinderen; hieronder waren 2466 Neder- 
landers; over Rotterdam 9609--6485 mannen, 2614 vrouwen en 
510 kinderen~ waarvan 2162 Neder|anders. 

Yerreweg her grootste deel ging naar Noord-Amerika, terwijl 


